
Protokół Nr 13/14 

z posiedzenia Komisji Budżetu 

odbytego w dniu 21 stycznia 2014 r. 

 

Kolejne posiedzenie Komisji Budżetu otworzył Pan Sebastian Rychlik –

Przewodniczący komisji, który na wstępie powitał zebranych. W dalszej kolejności stwierdził 

kworum niezbędne do obradowania i przedstawił zaplanowany porządek obrad, który 

przedstawia się następująco: 

 

1. Analiza umorzeń w podatkach przyznanych w 2013 roku. 

2. Analiza wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy. 

3. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, 

poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia nie wnoszono uwag 

i został on przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji obecnych na 

posiedzeniu. 

 

Ad. 1 

Do omówienia tematu związanego z przyznanymi w ubiegłym roku umorzeniami 

w podatkach poproszona została Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy. 

W pierwszej kolejności na prośbę członków komisji Skarbnik Gminy poinformowała 

pokrótce, jak na podstawie szacunkowych wyliczeń przedstawia się wykonanie 

ubiegłorocznego budżetu. Ponadto dodała, iż dosyć spora kwota pozostała z przedsięwzięcia 

polegającego na budowie wodociągu a część środków udało się również zaoszczędzić na 

innych zadaniach. W toku dalszej wypowiedzi Pani Skarbnik zaznaczyła, iż praktycznie 

przedstawiciele większości gminnych jednostek ramowo trzymali się kwot zaplanowanych 

przez siebie wydatków. Następnie przedstawiła ogólną kwotę umorzeń w podatkach, 

zaznaczając, iż na całą tą pulę pieniędzy złożyło się bardzo wiele drobnych sum. Dodała 

również, iż z wnioskiem o zwolnienie z płacenia podatku zwracały się przeważnie osoby 

starsze, czy też korzystające z różnego rodzaju świadczeń a każdy taki wniosek 

udokumentowany był trudną sytuacją majątkową. Na zakończenie wyjaśniła jeszcze, iż ze 

względu na to, jak już wcześniej wspomniała w większości są to drobne kwoty nie 

przekraczające 500 zł nie podlegają podawania danych wnioskodawców do publicznej 

wiadomości, za wyjątkiem kilku osób. 

Następnie radna K. Ziółkowska zapytała, czy obowiązuje jakaś tajemnica co do danych osób, 

którym umorzone zostały niewielkie kwoty podatku. 

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż zgodnie z zapisami ustawowymi 

do publicznej wiadomości podaje się informację dotyczącą wykazu osób prawnych 

i fizycznych w zakresie udzielonych im ulg, czy też umorzeń w kwocie przewyższającej 

łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem przyczyn takiego umorzenia. 

 

Ad. 2 

W kolejnym punkcie podjęto dyskusję na temat tego, w jaki sposób podawane są informacje 

na temat wynagrodzeń pracowników samorządowych a także ich oświadczeń majątkowych, 

czy też oświadczeń majątkowych radnych. 



Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, jakie było wykonanie budżetu na koniec 

ubiegłego roku w kwestii wynagrodzeń. Poinformowała również, iż wypłacone zostały 

zasądzone należności byłemu Skarbnikowi Gminy, natomiast pozostają jeszcze do 

uregulowania koszty sądowe. 

W tym miejscu Przewodniczący zapytała, czy były jeszcze wypłacane należności z tytułu 

zaległych pensji, czy też podobnych zobowiązań, o których wspomniała powyżej Pani 

Skarbnik i czy są planowane podwyżki wynagrodzeń pracowników. 

Na powyższe pytania Skarbnik Gminy odpowiedziała przecząco zaznaczając, iż nie ma 

innych zaległych zobowiązań oraz nie zaplanowano żadnych wzrostów wynagrodzeń 

a jedynie zaplanowana w projekcie budżetu kwota przeznaczona na płace wzrosła o 1% 

dodatku stażowego. 

Z kolei radny A. Mielczarek zapytał, czy zostały zatrudnione jakieś nowe osoby w Urzędzie 

Gminy. 

Odpowiadając na powyższe zapytanie Pani Skarbnik wyjaśniła, iż za pośrednictwem Urzędu 

Pracy jedna osoba została przyjęta na staż i zastępuje Panią A. Smolerek, która obecnie 

przebywa na zwolnieniu lekarskim. Dodała również, iż dwa lata temu na zastępstwo za Panią 

A. Galuś przyjęta została Pani K. Pokorska natomiast w ubiegłym roku zatrudniona została 

Pani J. Włodarczyk, która wcześniej odbywała staż. Ponadto Skarbnik Gminy wyjaśniła 

jeszcze, iż w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych na czas nieobecności Pani M. Olczak 

przyjęta została Pani M. Pokorska. 

Przewodniczący Komisji zapytał natomiast, czy obecna kadra pracowników wystarczy do 

obsługi nowo wprowadzonego zadania dotyczącego odbioru odpadów komunalnych. 

W odpowiedzi Pani Skarbnik wyjaśniła, iż obsługa tego systemu polega na tym, iż 

pracownicy albo zostają po godzinach albo też niektóre zadania wykonują w domu. 

 

Ad. 3 

W tym punkcie członkowie komisji podjęli poruszony powyżej temat dotyczący opłat za 

odpady komunalne a także zasad funkcjonowania tego systemu. W trakcie tej dyskusji Pani 

Skarbnik wyjaśniła, iż w bieżącym roku nie będą rozsyłane druki na, których można 

dokonywać opłat za śmieci, gdyż wiele osób wnosi opłaty w kasie Urzędu Gminy, czy też 

przez internet do czego niepotrzebne są druczki a nr konta pozostaje bez zmian. Dodała 

również, iż na prośbę osób zainteresowanych takie wydruki są sporządzane natomiast 

informacja o tym została przekazana mieszkańcom za pośrednictwem sołtysów. 

Natomiast radna K. Ziółkowska zauważyła, iż sołtysi w trakcie roznoszenia nakazów 

podatkowych mogliby zbierać informacje o osobach, które chciałyby otrzymać taki wydruk. 

Z kolei radny A. Mielczarek wyjaśnił, iż wiele osób zwraca się do niego o udzielenie 

informacji na temat możliwości wymiany pojemników na śmieci o poj. 120 l na większe. 

Odpowiedzi na powyższe udzieliła Pani Danuta Radzioch – pracownik Referatu Inwestycji, 

Środowiska i Spraw Komunalnych, która wyjaśniła, iż każde gospodarstwo domowe 

otrzymało pojemniki według zasad określonych w regulaminie. Dodała również, iż osoby 

prowadzące działalność powinny mieć odrębne umowy. Ponadto wyjaśniła, iż stosując 

prawidłową selekcję odpadów komunalnych oraz korzystając z możliwości przekazywania 

niektórych z nich na tzw. PSZOK nikt nie będzie miał problemu z nadmiarem śmieci. 

W toku dalszych obrad radna K. Ziółkowska zgłosiła konieczność załatania kamieniem dziur 

w drodze w miejscowości Dębina. Następnie zauważyła, iż należałoby również 

zawnioskować o zakup większej ilości kruszywa a nie tyle tylko ile zostało zaplanowane ze 

środków funduszu sołeckiego. Ponadto zaznaczyła, iż przeglądając projekt budżetu nie 

zauważyła, żadnego zapisu odnośnie inwestycji dotyczącej przebudowy drogi łączącej drogę 

wojewódzką z przystankiem autobusowym. Następnie wyjaśniła, iż wspomniana droga jest 

praktycznie nieprzejezdna natomiast działkę gminną położoną w okolicy przystanku można 



byłoby zagospodarować na parking. Dodała również, iż dawniej również autobusy jeździły 

tamtędy korzystając z dość sporego skrótu. 

Następnie członkowie komisji podjęli dyskusję na temat braku miejsc parkingowych na 

terenie Widawy a zwłaszcza w okolicy targowicy. 

Na zakończenie Przewodniczący Komisji zaznaczył, iż na kolejne posiedzenie należy 

zaprosić Pana Dariusza Michniewskiego – Kierownika Gminnego Zakładu Usług 

Komunalnych w celu omówienia kwestii remontu dróg gminnych. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej do realizacji na tym posiedzeniu, Pan 

Sebastian Rychlik - Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu i zakończył 

obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Jolanta Szuleta      Przewodniczący Komisji Budżetu 

 

           Sebastian Rychlik 


